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بالقرى   للشباب  الحرفي المهني التدريب الجمعيات األهلية في أداءم يتقي

 المصرية 

Evaluating the performance of NGOs in vocational 

training for youth in Egyptian villages 

 ود ابوالغيط هويدا محم

 اكتوبر العالي لالقتصاد معهد  –استاذ مساعد 

 طارق سعيد احمد 

 اكتوبر العالي لالقتصاد معهد  –مدرس 

 : مقدمة
أطلقت الحكومة المصرية مبادرة حياه كريمة والتي تهدف الي حل المشاكل المتراكمة التي تعاني منها  

قوم  ت مستوي المعيشة لسكانها، و   وتدنى، وارتفاع نسب البطالة  لمصرية من نقص في الخدمات العامةالقري ا
حالياً  الخدما  الحكومة  العامةبتطوير  والصر   ،ت  المياه  شبكات  في  ومد  السكان  ومساعدة  الصحي  ترميم  ف 

الحكومة    اهتمت معالجة مشكلة البطالة    فيق التنمية المستدامة والمساهمة  ولتحقي  .دمية األ  غير  ن المنازلي وتحس
  ادى فقد . دعم هذه القرى بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغربالتدريب المهني و   المصرية أيضاً 

  وعلى ،  ية بهاوظهور المناطق العشوائ  للمدناب بالقري المصرية الي الهجرة الداخلية  ب بطالة الش  تفاقم مشكلة
الوصول للشباب قرب محل  والتي تهدف إلى  في قرى ونجوع مصر.    1"مهنتك مستقبلك"طرح مبادرة    تمذلك  

وزارة القوي   عملت كما    ،سوق العمل  يتطلبهاإقامتهم وتقديم فرص تدريبية للشباب والسيدات على المِّهن التي  
في المحافظات، لتنفيذ دورات تدريبية   العاملة الي تجهيز وحدات تدريب متنقلة تمهيًدا إلطالقها بالقرى والنجوع  

عن بعض وحدات   فضاًل   "حياة كريمة"القرى األكثر احتياًجا ضمن المبادرة الرئاسية    فيمجانية دون أي مقابل  
الثابتة علالتدريب  فيها  التدريب  ويتم  من  مهنة    49ى  ،  العمرية  الفئة  في  الشباب  عاًما    29- 18تستهدف 
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ضل تؤدى  لمساعدتهم على استغالل قدراتهم وإمكاناتهم وتطويرها، مما يمكنهم من الحصول على فرص عمل أف
 . اً إلى تمكينهم اقتصادي

المشاركة في تنمية المجتمع والمساهمة في الحد   إلىكذلك سياسات تهدف    وتتبني وزارة التضامن االجتماعي
تعليمه إلكسابهم القدرة اإلنتاجية وتحفيزهم    أنهي  الذيللشباب    تحويليمن مشكلة البطالة عن طريق عمل تدريب  

على العمل الحر من خالل التدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، وكذلك تنمية مهارات المتسربين من التعليم  
ت المتلقية للمساعدات والقادرة على اإلنتاج إلى فئات منتجة قادرة على سد احتياجاتها األساسية  وتحويل الفئا

 بعد تدريبهم على مهن تتناسب وقدراتهم ورغباتهم.  
احداث التنمية المستدامة، حيث    فيشريكًا  باعتباره    المدني بدور منظمات المجتمع    كما اولت الدولة اهتماماً 

إلى جنب   العمل بجد واجتهاد جنباً   لمواصلة  المدنيللمجتمع    عاماً   2022مهورية أن عام  اعلن السيد رئيس الج
تحقيق آمال وطموحات الشعب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كل المجاالت، و 

تم اعالن مشروع    ،المصري  المواطن    2"تنمية األسرة المصرية"ايضًا  إلى االرتقاء بجودة حياة  والذى يهدف 
وفي هذا السياق   واألسرة بشكل عام من خالل ضبط معدالت النمو المتسارعة واالرتقاء بخصائص السكان،

دعم جهود التنمية    فيفرع المجتمع المدني  أحد  أ  باعتبارها  الضوء على دور الجمعيات األهليةهذه الدراسة    تسلط
بعض    لتعلمالقري  بتقديم برامج تدريبية للشباب  من خالل المساهمة في    وذلك  المستدامة بالقرى األكثر احتياجًا،

  .لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل المهن والحرف
البحثيةوتتلخص   ف:    المشكلة  األهلية  الجمعيات  دور  العديد من محافظات مصرفي ضعف  تقديم    في  ي 

انخفض  فقد    3المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  حصائيات الجهازإل  فوفقاً   ،والحرفي  المهنيخدمات التدريب  
  191257من بكافة محافظات مصر   المعانةمعيات األهلية  بالج التأهيل المهني  خدمات   عدد المستفيدين من

  2018خالل عام    33033مرة اخري الي    ت خفضوان   2017عام  خالل    60889الي    2016خالل عام  
وتالحظ ان دور الجمعيات األهلية في بعض المحافظات ضعيف للغاية    88071الي    2019في عام    ت وارتفع

وبني    ولم تقدم محافظات القليوبية  ،  42018خالل عام    فقط  62ظة البحيرة  محافبفقد بلغ عدد المستفيدين  
في اعداد المستفيدين خالل عام    وقد يرجع التحسن  ،  اي برامج تدريبية خالل نفس العام والفيوم والمنيا    سويف
  5،وبعض هيئات المعونة االجتماعي بعض الجمعيات علي دعم مالي من وزارة التضامن ول حصالي  2019
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الدراسة االستطالعية التي تمت بالنسبة لثالث جمعيات أهلية قاموا بإنشاء مراكز للتدريب الحرفي   وقد اظهرت 
عدد من    انهم قدموابالقري بعد حصولهم علي منح من دولة اليابان، ومن خالل وزارة التضامن االجتماعي  

بمحافظة الجيزة، وجمعية    هطمو برامج التدريب الحرفي في القري وهم : جمعية تنمية المجتمع المحلي قرية  
إال  ،  محافظة البحيرة  يبهبند جمعية الواحة لتنمية المجتمع المحلى  ،  محافظة القليوبية  نايتنمية المجتمع بقرية  

لم يتم اإلعداد لها وفق خطط واضحة ومدروسة ولم يتوافر فيها المقومات األساسية التي تضمن  هذه البرامج  ان  
النجاح في تحقيق األهداف المرغوبة، كما ان هناك ضعف في قدرات هذه الجمعيات في تقديم هذه الدورات  

 بشكل مستمر وهادف وبما يتفق مع احتياجات المجتمع المحلي من حرف.  
أسباب إلي تقييم أداء هذه الجمعيات األهلية فيما يتعلق بالبرامج التدريبية الحرفية وتحديد    اسةوتهدف هذه الدر 

وتحديد العوامل التي تساعد علي تحسين    باالستدامة،  الحرفيكفاءتها في إعداد وتقديم برامج التدريب    ضعف
 مشكلة البطالة. هذا النوع من التدريب نظرًا ألهميته لتنمية المجتمع والحد من 

 وتحاول هذه الدراسة االجابة على التساؤالت األتية: 
 نجاحه؟مقومات   هي  المصرية؟ ومافي القري  والحرفي المهنيالتدريب  اهمية هيما  -
 القري؟ في  للشباب  الحرفيتقديم التدريب  فيما دور الجمعيات األهلية  -
 باستدامة؟  تقديم برامج التدريب المهني بالقري  دورها فيما هي أسباب ضعف  -
    البرامج؟هذه الجمعيات في تقديم هذه   كفاءةع فر  علىوما هي العوامل التي تساعد  -

   

عملية    في  المدنيدور منظمات المجتمع    د من الدراسات على حد علم الباحث تناولت العدي  السابقة:الدراسات 
التنمية    في للمساهمة  الجمعيات األهلية  وآليات  ومنها من تناول دور  التنمية المستدامة بصفة عامة   احداث 

 يلى:ما  نذكر منها  المستدامة
. هدفت الدراسة 6التنمية المحلية"   فيبعنوان "دور الجمعيات التطوعية    (1994)  الصاوي دراسة على   -

عملية التنمية داخل المجتمع المحلى، وتناولت أهم المشكالت  فيإلى توضيح دور الجمعيات األهلية 
 خاصة. بصفة  النسائيبصفة عامة والعمل  األهليتواجه العمل  التي
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األهلية    (،1997)قنديل  أمانيدراسة   - للمنظمات  التنظيمية  والقدرات  البشرية  الموارد  تنمية  بعنوان" 
  الحاليوهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية التدريب ومراكز التدريب وتقييم الوضع  7العربية"

 البشرية.لتنمية الموارد 
، هدفت الدراسة إلى    8"االجتماعيوالتغير    األهلي بعنوان " العمل    (،1998)قنديل  أمانيدراسة د.   -

تواجه تفعيل    التيعملية التنمية والمشكالت والتحديات    في التعرف على دور المنظمات غير الحكومية  
  مصر. فيعملية التنمية  فيدور المنظمات غير الحكومية 

الدراسة ، هدفت  9"مطلع الفية جديدة  فيمصر    في  المدنيبعنوان" المجتمع    (، 2000)قنديل  أمانيدراسة   -
 مصر. في المدنياآلليات والمقترحات لتفعيل دور المجتمع  أفضل نإلى البحث ع

الصواف) - ماهر  محمد   Non-Governmental Organizations in the“(،  2004دراسة 
10elopment”Process of Dev   هدفت الدراسة إلى تحديد أهم التحديات التى تواجه المنظمات غير

هذه   دعم  بضرورة  الدراسة  واوصت  المرغوبة،  التنمية  احداث  فى  للمساهمة  مصر  فى  الحكومية 
واعالمياً و   قانونياً   المنظمات  شريكاً   ماديًا  باعتبارها  دورها  بالريف   اساسياً   لتفعيل  التنمية  مسيرة  فى 
 المصرى. 

  اإلنمائي دراسة حالة للدور  فى التنمية،    المدنيبعنوان " دور المجتمع    (،2010)محمد ت  دراسة هم -
، هدفت الدراسة إلى التعرف على  11بعض محافظات الصعيد"  فيلبعض المؤسسات غير الحكومية  

 المجتمع المحلى بمحافظات الصعيد. فيلمؤسسات غير الحكومية  اإلنمائيطبيعة الدور 
، بعنوان" أثر المعونات الخارجية الموجهة إلى التدريب المهنى على    12(2011دراسة سمير رضوان)  -

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى مساهمة المعونات    تنمية الموارد البشرية بالتطبيق على قطاع الصناعة"
.واوصت بضرورة تطبيق نظام  الموارد البشرية فى مصرالخارجية فى مجال التدريب المهنى لتنمية  

    للتقييم الشامل لمشروعات التدريب المهنى الممولة من معونات خارجية . 
دراسة    ، بعنوان "دور الجمعيات فى بناء قدرات المرأة الريفية  13(2014دراسة وفاء خليل أبو بكر ) -

لدراسة إلى التعرف على دور الجمعيات األهلية  ، هدفت ا"مطبقة على الجمعيات األهلية بمحافظة المنيا
ة بأهمية تدريب االناث فى واوصت الدراسبية والقيادية،  يدر ات المرأة الريفية االنتاجية والتفى بناء قدر 
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ع لتسويق الريف  اسواق  وايجاد  فراغها  أوقات  استثمار  من  تمكنها  التى  المختلفة  الحرف  بعض  لى 
 منتجاتها بها . 

" المسئولية االجتماعية للجمعيات األهلية لبناء قدرات المرأة بعنوان  (،2015)معوض سعيد  دراسة سمر   -
تحقيق التغيير المجتمعى التدريجى تجاه تهميش النساء دون االصطدام  هدفت الدراسة إلى    14الفقيرة"

زيادة   على  قادرة  الفقيرة  المراة  جعل  فى  ذلك  ويتمثل  المجتمع،  ومسلمات  وتقاليد  إنتاجيتها، بعادات 
والمساهمة فى حلول مشاكلها، وتلبية االحتياجات العملية عن طريق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل  

.  
موس -    Organizational Resources and Environmental" ،( 2017)  لىيدراسة 

Incentives: Understanding the Policy Advocacy Involvement of Human 
15NonprofitsService    والمدافعة لمواجهة الفقر   ةيالحکوم  ريمشارکة المنظمات غ  الدراسة  وهدفت

غ المنظمات  مشارکة  نتائجها  عمل  ةيالحکوم  ريوأهم  وأکدت    ات يفى  مشاركة    ةيأهم على  المدافعة 
 ادات يوالبد من وجود ق  نيفى المدافعة عن المحتاج   ة يالتى تقدم الخدمات اإلنسان  ةيالمنظمات األهل 

ونشر الوعى    ةيإلشباع الحاجات األساس  ةيالحمالت الدفاع  ليوتمو   ةيمع وجود عالقات مؤسس  ةيمهن
 المجتمعى. 

 واقع و آفاق التدريب المهني في السودانبعنوان "  16(2017دراسة مؤمن، مجدى ابراهيم مصطفى) -
والتحديات التي تواجهه في ظل هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التدريب المهنى في السودان  "

وأوصت الدراسة بالعمل على زيادة أعداد مراكز التدريب المهنى في   ،التطورات التكنولوجية المستمرة
وتحديد  السكانى  المسح  اجراء  بعد  وذلك  المختلفة  التخصصات  في  التوسع  مع  العالم  أنحاء  جميع 

 . التخصصات الفنية حسب سوق العمل
بعنوان" آليات الجمعيات األهلية لتحقيق أهداف التنمية    (،2020)ى الهرميلدراسة نها ممدوح مصطف -

، هدفت الدراسة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام آليات الجمعيات األهلية  17المستدامة "
والمعوقات   للتنمية  المختلفة  األبعاد  على  التعرف  خالل  التنمية   التيمن  أهداف  تحقيق  دون  تحول 

 المستدامة.
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عملية التنمية المستدامة    فيلية  لم تتناول دور الجمعيات األه  المشار إليها  سابقةالدراسات  أن الويالحظ مما سبق  
وتنبع أهمية الدراسة من انها تسلط الضوء على    ،للشباب بالقرى المصرية  والحرفي  يالمهنمن خالل التدريب  

إلى تفعيل دورها من    والسعيدعم جهود التنمية المستدامة بالقرى األكثر احتياجًا،    فيدور الجمعيات األهلية  
تحقيق أهداف التنمية المأمولة    فيتسهم   التيخالل اإلعداد والتخطيط لتقديم برامج تدريبية على بعض الحرف 

    المصرية.بالقرى 
 التيمن خالل مراجعة األدبيات والمصادر  التحليلي الوصفي منهج ال: اعتمدت الدراسة على  منهجية الدراسة

الجوا العلميةتتناول  التنمية  الحرفيللتدريب    نب  أهداف  لخدمة  نجاحه  ومقومات  كما المستدامة  وأهميته  تم    ، 
المشار و   للتدريب الحرفي بالقري   زقاموا بإنشاء مراك  جمعيات أهلية    لعدد ثالث   االعتماد علي اسلوب دراسة حالة

عام    منذ   دعم المنظمات غير الحكومية في مصر  بتقوم     سفارة اليابان بمصراإلشارة ان    وتجدر،  سلفاً   ماليه
يقدر باجمالى    دعم مالي  قدم صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن االجتماعى  السياقوفى هذا    ،1994

الجمعيات لتأسيس مراكز للتدريب الحرفي وتوفير بعض األجهزة والمعدات الالزمة    لهذه   مليون جنيها مصرياً   23
 .بالقري   شباب الالبرامج التدريبية الحرفية لتدريب  تنفيذ عدد من  يات ب . وقد قامت هذه الجمع18لمراكز التدريب 

م هذه  ي يمكن تقي  حتى  إدارة هذه الجمعيات   علىوقد تم إجراء عدد من الزيارات الميدانية والمقابالت مع القائمين  
امج البر وتخطيط  إعداد    علىاستبيان خصصت للقائمين    إعداد قائمة كما تم  الجهود وتحديد نقاط القوة والضعف.  

مدي نجاح الجمعيات في   للمتدربين للتعرف على آرائهم عنوقائمة أخرى وجهت   .آرائهم   علىللتعرف  التدريبية  
 القيام بهذا الدور.

 

 يلي:وسنقسم العرض كما 
 نجاحه. للشباب ومقومات  والحرفي اهمية التدريب المهني - 
 الحرفي.تقديم برامج التدريب جمعيات األهلية في  ال جهود  - 
 الدراسة الميدانية    - 
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 للشباب ومقومات نجاحهوالحرفي  اهمية التدريب المهني  أوالا:
   الريفية:القرى  فيوأهميته    والحرفي المهني بالتدري أ.

، ويقصد  19والمهن اليدوية  التعليم الذي يركز على تعلم الحرف  يقصد بمصطلح التدريب المهني أنه نوع
وحركي  في تنفيذها، بحيث يستطيع المتدرب تعلم ،  المهن التي تحتاج إلى أداء جسديها  بالمهن الحرفية، أن

يحقق هذا    كوال ش  حرفة، كتصنيع السجاد أو المصاغ الذهبي  مثاًل، أو تصليح األجهزة الكهربائية وغيرها،
بالنسبة للشباب ممنالنوع من التدريب عدد من الفوائ التعليم الحرفي،   د بصفة خاصة  لديها ميول نحو 

  من خالله سد ، يستطيع  بهمشروعًا خاصًا  تأسيس    على، وتساعدهم  التعليم األكاديميوالمهني أكثر من  
من التفصيل وسنحدد اهم    ءبشيوع من التدريب  ناهمية هذا ال  وسنتناول هنا أوالً .  20احتياجاته الشخصية

 المرسومة. العوامل واألسس التي تضمن نجاحه في تحقيق األهداف 
  

 في الريف   والحرفي اهمية التدريب المهني -
المهني التدريب  هامًا    والحرفي  يعد  الفرديةعاماًل  والمهارات  القدرات  اقتصاديًا    وتنمية  21لبناء  المجتمع 

المؤهالت المتوسطة وما دونها والمتسربين من التعليم    حامليواجتماعيًا نظرًا لما يوفره من فرص عمل للشباب  
.  22لة وتوفير حياة كريمة للمواطنينزيادة معدالت التنمية وخفض مستوى البطا  في من الجنسين مما يساهم  

 عمل  إمكانية إيجاد فرص في تدبير معيشتهم بإتاحة    أنفسهم   علىاالعتماد  يساعد تعلم الحرف للشباب    ايضاً 
الخامات  واستخدام  لتأسيس ورش صغيرة  كما تؤهل الشباب    ،عليمية منخفضةت  على مؤهالت رغم حصولهم  

  23وخاصة المتوفرة بكميات اقتصادية المحلية
ير  توف  علىربات البيوت    نظرًا لمساعدةبصفة خاصة في الريف    للمرأة نسبة  تعلم الحرف بال وتبدوا اهمية  

المالية لألسرة الموارد  الحرفة  يمكنها  كأم وربة منزل، فهي  24بعض  تعلمتها  ممارسة  التي   التي  في األوقات 
 التي تختارها أو حتى في منزلها.  تناسبها، وفي األماكن

يعتمد   المصري الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، تعد مساحة واسعة من التراث  ان    الىكما يجب اإلشارة  
فيها الصانع على مهاراته الفردية الذهنية واليدوية باستخدام الخامات األولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية  

أنها تدل على جوانب الهوية    أو الخامات األولية المستوردة، حيث تنعكس أهمية الحرف والصناعات اليدوية في
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إقامة آالف الورش و استثمار تراثها الحرفي،  حيث تمكن من    الوطنية للدولة المنتجة للحرف والصناعات اليدوية
 . 25ما الماليين من فرص العمل لشباب وبالتالي إلى خلق مئات األلوف ورب ،والمصانع

في   مناهج التنمية القائمة على تعزيز حقوق االنسانضمن  يستخدم  والحرف    ن تعلم المهنإ  وفى هذا السياق
قوق السياسية  والتي تشتمل على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إضافة إلى الحبعض الدول النامية،  

تحقيق التمكين والمشاركة والحد من التمييز بكافة أشكاله، وذلك من لسعى ت ، حيث أن هذه البرامج 26المدنيةو 
يمتلكه المجتمع من موارد بيئية وجهود ومهارات ما  تنمية  يساعد علي  ، كما  عن الفئات الفقيرة  المعاناةرفع   خالل
على كسب    ةقدر ممكن بحيث يؤدى ذلك الى جعل افراد المجتمع اكثر قدر   بأقصىاالستفادة منها   و  ،وقيم

  .27وان يعتمدوا على انفسهم وينموا مواردهم المعيشيالدخل وتحسين المستوى 
م النوع  هذا  ان  يساعد    نكما  القيم    علىالتدريب  إطار  تحريرها، وذلك في  أو  الكامنة  القدرات  توزيع  إعادة 
فية  الري، مما يعمل على تعزيز فرص التنمية الذاتية بالمجتمعات وخاصة المجتمعات  28وأولويات كل مجتمع

تواجه العديد من الصعوبات في نواحي متعددة وخاصة في توفير أحوال و   العمل  التي تعاني من نقص فرص 
 29لهمورفع مستوى المعيشة  ،سكانهال المعيشة اإلنسانية المناسبة 

هو  وي المهني  التدريب  ان  القول  القدرات ل  األجل  طويل  استثمارمكن  وتعزيز  واالجتماعية    دعم  االقتصادية 
المبادرة    على  ، وتمكينهم من استثمارها وذلك من خالل تعلم المهن والحرف التي تساعدهم30والثقافية للفقراء

صغيرة   مشروعات  العمل.  بإقامة  سوق  القتحام  إضافية  أسلحة  يساعد  وإعطائهم  التنمية    على مما  تحقيق 
 .  31المجتمعية المستدامة

 أهدافه: في تحقيق  التدريب المهني اهم العوامل التي تساعد علي نجاح –ب 
تحقيق األهداف المرجوة   علىتوافر عدد من المقومات األساسية التي تساعد  بد من  التدريب المهني ال بللنهوض  

وال يعني ذلك التقيد بمنهج معين أو نقل تنظيم نجح في بلدان أخرى، فلكل مجتمع خصائصه والنماذج  منه  
   وأهمها:توفير عدد من المقومات   علىالعمل  االعتبارات ال تمنع منالمؤدية للنجاح متعددة. غير أن هذه 

لممارسة    فنياً ورفع كفاءتهم    الشباب مهنياً   هو تأهيلالتدريب المهني    من برامج رغم ان الهدف األساسي   -
بناء شخصية    على  اال انه من األهمية ان تسعي مثل هذه البرامج أيضاً   عالية،مهنة محددة بجودة  
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في    ومشاركاً   ليكون فعاالً   نفسهالتخطيط لمستقبلة باستقاللية وإعادة الثقة في    على المتدرب ليكون قادرا  
يشمل التدريب المهني بعض الجوانب الثقافية والمعارف العامة لتساعد    لذا يجب ان   المجتمع.تنمية  

 .تكوين الثقة في القدرات، وتنمية االستقاللية في التصرف على
توصيل المعارف والمهارات    علىقادرين    واليكون  وتربوياً   علي فريق من المدربين المؤهلين فنياً   االعتماد  -

   .بشكل جيد ومشوق 
الضرورية للتدريب وإكساب المتدربين المهارات  مجهزة بالمعدات واألجهزة  عصرية  بناء مراكز تدريبية   -

 عليها. التدريب جيدة التهوية ومناسبة لطبيعة المهنة التي يتم التدريب  وان تكون قاعة .32المستهدفة
على الحصول  ومراعاة حسن التصرف فيها، والعمل  الموارد المالية طبقا لألهداف الموضوعة    توفير -

 . 33د لألفراعلى تمويالت ذاتية عبر تقديم خدمات بمقابل للمؤسسات االقتصادية أو 
ويمكن القيام بها عن طريق تبادل المعلومات   ،القطاعات االقتصادية من المهارات   احتياجات تشخيص   -

،  34النشاطات االقتصادية المرغوب في توفير المهارات لها  احتياجات والقيام بدراسات مشتركة لتحديد  
 .االنسجام مع المواصفات العالمية واالقتراب منها مع

نايضًا   - معلومات توافر  العمل  ظام  سوق  حول  القطاعات    الحتياجات   أمكنما    واالستجابة ،  35جيد 
وربط عالقات وطيدة مع جهات اإلنتاج واإلصغاء إليها والتعرف المباشر على طلباتها من  اإلنتاجية  
 المهارات.

إعداد مناهج للتدريب جاهزة التصميم بمعرفة متخصصين وفنيين، وتشارك مؤسسات اإلنتاج في هذه   -
 .  36ةالعملية عن طريق العاملين ممن يمارسون المهن المستهدف

تنفيذ بعض العمليات التدريبية بالمؤسسة االقتصادية بما يساعد على تكوين مهارات أقدر   على  االتفاق -
 العمل. على االندماج السريع في سوق 

تعليم  و احترام التنوع والشمولية والتماسك االجتماعي.  لغرس  ة  يالساعات التدريبوتخصيص عدد من   -
  مهارات التفكير النقدي ودراسة وجهات نظر متعددة.
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وضع اآلليات المناسبة لتشجيع المؤسسات االقتصادية على تدريب العاملين بها عن طريق التدريب  -
نسق التطور التكنولوجي وتطوير طرق    لمسايرة مؤسسة  ذي أصبح ضروري وحتمي لكل  المستمر ال

 .37وأساليب اإلنتاج
مع    .المرجوةالتأكد من رغبة المتدربين في التعلم واكتساب الخبرة حتى تضمن الجدية وتحقيق النتائج   -

والخلفية االجتماعية    والسن،خاصة فيما يتعلق بمتطلبات التعلم    مراعاة التجانس في نوعية المتدربين
بالمناطق الر  النامية من نقص في النضج    يفيةحيث قد يعاني بعض الشباب بصفة خاصة  بالدول 

 التنشئة االجتماعية.   وعيوب في يالتدريب
 

 في تقديم برامج التدريب الحرفي  وجهودها األهلية ثانياا: الجمعيات
تمع هو مجموعة من الجماعات التي  ، وهذا المجللمجتمع المدني ظم الفرعية  نال   أحد الجمعيات األهلية هو  

طوعاً ي المجتمع  افراد  اليها  بدور  نضم  والدولة    ويقوم  الفرد  بين  وثقافية  وسيط  تنموية  اهداف  ويتبني 
يد من  الجهود الفردية والجماعية لمز   والوعي، وتعبئة  المعرفةعن طريق نشر    واالرتقاء بالفرد   ،38واجتماعية

تعتبر  و   .االجتماعيوالتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن    واالقتصادية  االجتماعيةالتنمية  
النموذج القاعدي الرئيسي لجهود التنمية االجتماعية، وتعد بمثابة آلية لتجميع المواطنين    األهلية   الجمعيات 

 93.التنموية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافياوتنظيمهم من أجل المشاركة الواعية والفاعلة في العملية  
هذه الجمعيات في التدريب  ، ودور أداء  المنظم للجمعيات األهلية في مصر  : اإلطار وسنوضح فيما يلي

 الحرفي. 
  

 يات األهلية في مصر   اإلطار التنظيمي للجمع-أ
  على تسعي الي تقديم خدمات مختلفة تعود    (NGOsهيئات غير حكومية )   هيفي مصر  الجمعيات األهلية  

تهدف الي الربح ينظمها    مجموعة طوعية ال  نهابأألمم المتحدة  تعرفها وثائق او     . العامالمجتمع بالنفع والخير  
أو دولي. ويشارك في ع  علىون  نالمواط  نعدد م   ذو ويتها عدد من األشخاص  ضاساس محلي أو قطري 

ا وقد تتعدد المصطلحات لهذ .  المتنوعة والوظائف االنسانية  الخدمات اهتمامات مشتركة بهدف تقديم عدد من  
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  Independent)  ( أو مصطلحVoluntary Sectorعليها مصطلح )النوع من المنظمات حيث قد يطلق  
Sector)40.    لجماعة من األفراد المهتمين بالخدمة تقوم الجمعيات األهلية على الجهود التطوعية  وعلي اية حال

القوانين والتشريعا أو  العام  النظام  تنظيمها وإدارتها في إطار  يتولون  العمل االجتماعي  العامة  تنظم  التي  ت 
وتعتمد الجمعيات األهلية في تمويلها على ما تجمعه من تبرعات وهبات ووصايا، وعلى ما تحصل   وعي.طالت

باإلضافة إلى عوائد الخدمات التي تقوم بها، وقد تحصل على دعم من الهيئات  عليه من اشتراكات األعضاء،  
تمارس هذه الجمعيات عملها في إطار السياسة االجتماعية  ومن المقرر ان  الحكومية أو من هيئات دولية.  

 الطائفية. بات السياسية والصراعات العامة للدولة بعيدا عن التقل
رقم العمل األهلي والصادر بالقانون    تنظيم ممارسة  قانون مصر  في    الجمعيات األهليةس ونشاط  وينظم تأسي

أعلى  ية  جمعية العمومال  تعد ظام القانوني  نووفقا لل  ،2021لسنة    104والئحته التنفيذية رقم    2019لسنة    149
اإلداري والفني القائم    الجهازعلي  عالوة  اللجان المنبثقة عنه،    اإلدارة وبعض مجلس  وهي تنتخب    ،بها  سلطة

الجمعيات العمل في   علىالي انه   ( "14،15رقم ) مادتيه في ص القانون المشار اليهنوي على أداء الخدمات.
عليها ممارسة  وانه يحظر    ،المجتمعالتنموية واحتياجات  وذلك مع مراعاة خطط الدولة    ،مجاالت تنمية المجتمع

نس أو  بسبب الج  ن المواطنينز بي يكما يحظر عليها الدعوة الي التمي  ،النقابيةاألنشطة السياسية أو الحزبية أو  
، او منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة  ن او اللغة او الدين أو العقيدةاألصل أو اللو 

   . "اإلدارية أو الجهات المعنية
ما    علىوالرسوم المفروضة    بإعفاء من الضرائب الجمركيةهذا وتدعم الدولة الجمعيات األهلية حيث تتمتع  

ن  المملوكة للجمعية م   المبنية، كما تعفي العقارات  انتاج وسيارات وأجهزة ولوازم    وآالت من معدات    تستورده
. باإلضافة الي معاملتها في شأن استهالك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة  جميع الضرائب العقارية

 المنزلي.   كاالستهال
 

 والحرفي  المهنيجهود الجمعيات األهلية في التدريب  –ب
من المفترض ان نشاط الجمعيات األهلية يهدف إلى إحداث تغيرات اجتماعية تبدأ صغيرة وتتراكم بمرور الوقت 
بغرض تطوير البنيان االجتماعي واالقتصادي وتحقيق التنمية االجتماعية المستدامة، ومن هنا يعد من األنشطة  
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جتمع وعلى وجه الخصوص الفقراء وغيرهم من  تنمية مهارات كل أفراد المسعيها لاألساسية لهذه الجمعيات هو  
 .41في إطار قيم المجتمع وأولوياته تحقيق االهداف المجتمعية المنشودةل المهمشين

من خالل مبادرة حياة كريمة وسعت باإلضافة الي    ةاولت الحكومة اهتمام بالقري المصري  أشرناكما سبق وأن  و 
ح  بمشكلة البطالة من خالل دعم المشروعات الصغيرة ومن   االهتمام، الي  وفير بعض المرافق الحيوية للسكانت

. والتي تهدف إلى الوصول  42. كما تم طرح مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع مصرالقروض للشباب 
إقامتهم   محل  لتأهيل  للشباب قرب  إليها  يحتاجون  التي  المِّهن  على  والسيدات  للشباب  تدريبية  فرص  وتقديم 

تعمل وزارة التنمية المحلية على    أيضاً   المجتمع.في مجال تنمية  الشباب من الجنسين التي يتطلبها سوق العمل  
على تنمية قدرات المواطنين بهذه القرى عن طريق برامج للتعلم  اعتمادًا    تحويل القرى من مستهلكة إلى منتجة

، باإلضافة إلى تعظيم دور  43المستمر والتدريب وبناء المهارات مع الربط بين احتياجات السوق والتنمية البشرية
المحلية وتوفير فرص عمل مناسبة ومستدامة لهم، وتفعيل وتمكين دور المرأة    تمعاتهممجمشاركة الشباب داخل  

  . المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين الظروف المعيشية لها وألسرها فيبالمساهمة 

البرامج  ن  في تقديم مجموعة ممن األهمية ان تشارك الجمعيات األهلية    مع هذه السياسات العامة فإن  واتفاقا
إدارة البرامج التدريبية المهنية، عن طريق  إقامة و  من اوتمكينه ها دعمالحكومة ب اهتمت  التيو . ية المهنيةالتدريب

الفقيرة وتسهيل حصولهم  تقديم الدعم المالي والفني للجمعيات األهلية   المالية من هيئات   المنح  علىبالقري 
 المعونة الدولية.

  تلقي الجمعيات والمؤسسات األهلية منحاً   علىموافقة وزارة التضامن االجتماعي    أن  نشير اليوفي هذا الصدد   
. وأوضحت الوزارة  2021جنيها خالل عام    545آالف و  3مليونا و   88من عدة منظمات وجهات مانحة بلغت  

أن انشطة الجمعيات  و جمعية ومؤسسة أهلية،    42منحة لعدد    88جهة قدمت    33ن عدد الجهات المانحة بلغ  أ
تام وحقوق المرأة وخلق فرص تنوعت بين رعاية ذوى االحتياجات الخاصة والمعاقين ودعم الطفولة وكفالة األي

الشباب على   وتدريب  البطالة  تدريب  المهنعمل ومحاربة  إلى  باإلضافة  الصغر،  متناهية  القروض  ، ومنح 
 44وتعليم الحاسب اآللي ومراكز المعلومات واإلنترنت واالتصاالت.
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التدريب المهني  ن برامج  م  د وقد اظهرت الزيارات الميدانية لعدد من الجمعيات النشطة انه تم بالفعل تنفيذ عد 
  التليفون   صيانة  ،كما يلي: صيانة الكمبيوترانات التي قدمتها الجمعيات وهي  للبي  وذلك وفقاً في مجاالت مختلفة،  

 الدهانات. لاعما واألرانب،، تربية الدواجن والكليم اليدوي، تربية المواشي صناعة السجاد اليدوي  ،المحمول

 الميدانية الدراسة  ثالثا:
 والمقابالت  نتائج الزيارات الميدانية -أ

تم  م جهود الجمعيات األهلية في تقديم التدريب المهني والحرفي فقد  ي تقي  وهو  مع هدف هذه الدراسة  واتساقا
  لجمعيات الثالثة ا  مقر  كما تم زيارة  ،ارة الجمعيات الثالثةد المقابالت مع بعض اعضاء مجلس ا  إجراء عدد من

بمحافظة الجيزة، وجمعية    طموهوهم : جمعية تنمية المجتمع المحلي قرية  ومراكز التدريب بها    اليهم سلفاً المشار  
  وتبين   ،محافظة البحيرة  ةيب بند جمعية الواحة لتنمية المجتمع المحلى  محافظة القليوبية،    نايمع بقرية  تنمية المجت

 : ما يلي بها 45 ومقابلة بعض اعضاء هذه الجمعيات  ةيلنا نتيجة زيارة هذه الجمعيات والمراكز التدريب

ال توجد خطة تدريبية سنوية يحدد بها أهداف سنوية وخطوات تنفيذ كل برنامج والموارد المالية المطلوبة  -
البرامج    تنفيذ ية ادارة  توكل اليها مسئولالجمعيات  وحدة إدارية محددة ب  د ال يوجكما    ،له، وكيفية تدبيرها
   .التنفيذ التدريبية ومتابعة 

  على نطاق القرية    فييحتاجها سوق العمل    التيمن الحرف  للشباب    ة يالتدريبتحديد االحتياجات  يعتمد   -
من الحرف   االحتياجات ، وال توجد دراسة لتحديد  دارة الجمعيةإلشخصية ألعضاء مجلس  المعلومات ا

 القرية.في 
بعض   على  االعتماد وعادة يتم  بشكل دائم    على مجموعة من المدربين المتخصصين  االعتماد ال يتم   -

 المقيمون بالقرية ذاتها أو القرى المجاورة بالنسبة للتخصصات بسيطة التقنية. الحرفين المهرة 
 . نقاط الضعف علىف البرامج والتعر  ال يتم تقييم -
على إقامة   لمساعدتهم للحصول على قرض خطة لمساعدة من تم تدريبهم   أو  الجمعية تصور فرتو ال  -

 عليها. تدرب   التيمجال المهنة أو الحرفة  فيمشروع صغير 
  االجتماعي.ال تتوافر إمكانية الحصول على شهادات مهنية معتمدة من وزارة التضامن  -
مراكز تدريبية متخصصة    فيدورات تدريبية مهنية متقدمة    فيالمتفوقين منهم للمشاركة    اختيارتم  ال ي -

 غيرها. مثل مراكز وزارة الصناعة أو 
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 في عن عمل وإرشادهم    في البحث ليس لدي الجمعيات برنامج لتقديم المعاونة للمتدربين ومساعدتهم   -
 . ذلك

موضوعا - تنفيذها  تم  التي  التدريبية  الدورات  من  اي  تتناول  مهارات  لم  مثل:  والتفكير االتصالت   ،  
وغير ذلك   ،رةلدراسات جدوى المشروعات الصغي  وبعض الجوانب البسيطة   ، وإدارة الصراع،االبتكاري 

 على تحقيق األهداف بنجاح.  هامة تساعد من الموضوعات السلوكية واإلدارية وهي موضوعات 
  كون يتسبيل المثال    جيد عليتأسيس    ةوغير مؤسس  محدودةالتدريب صغيرة و   كزامر الحالية لالمساحات   -

  حجرة صغيرة و تقريبا    8× 5  مساحتها  ثالث حجرات حجرة كبيرة  طموه من  السجاد بقريةمركز تدريب  
نول    14مجهز حاليًا بعدد    والمركز  تقريبا.  4× 3مساحتها    صغيرةاخري  حجرة  و   تقريبا  3×3مساحتها 

مع    ب ال تتناسيتم فيها التدريب    التييجب اإلشارة أنه تالحظ أن القاعات  و   .  اليدوي لغزل السجاد  
   اإلضاءة.ليست جيدة التهوية أو  وأنهاحية واإلنسانية والمتطلبات الص  االشتراطات 

تدريب الشباب من النساء على حرف منزلية مثل التفصيل والتريكو وتربية الدواجن، ولم تقم    اقتصر -
الفتيات مهن وحرف أخرى وأن مجاالت العمل    األسرالجمعيات بدور كافِّ في إقناع   بأهمية تعلم 

 المختلفة هو حق لألنثى مثل الذكر. 
تقديم    علىيات والعقبات التي تحد من قدرتها  عدد من التحد   تواجهمصر  في    نكر ان الجمعيات األهليةوال ن

  ومنها: المأمولةالناجحة وتحقيق األهداف  ةيالتدريبالبرامج 
توفير األموال الالزمة لتقديم البرامج التدريبية بكفاءة وفاعلية، فمشكلة التمويل من أهم التحديات  صعوبة   -

وهو ما    الذاتيوتحد من نشاطها حيث تعتمد على التمويل    عامة،بصفة    تواجه الجمعيات األهلية  التي
والخدمات   اشتراكات األعضاء  فييتمثل   األنشطة  تتأثر    كافية،وتعتبر غير    واالعانات،  وايراد  كما 

سواء كان   ات فرص الحصول على التمويل بنوعية النشاط والتوجهات واألهداف المعلنة من قبل الجمعي
 دولية.التمويل من جهات محلية أو 

ونقص في الوعي بأهمية  القدرات والمهارات االدارية والفنية بالنسبة للقائمين على إدارة الجمعيات    نقص  -
  في عن نقص المهارة    المهنية والحرفية، او بالنظم التسويقية فضالً   التدريبيةإعداد وتخطيط البرامج  

 .التعامل واالتصال مع االجهزة المعنية بالجمعيات األهلية 
القدرة على ص - التنمية  ضعف  أهداف  تتفق مع  برامج عمل  واستراتيجية مستقبلية ووضع  ياغة رؤية 

 المستدامة.الشاملة 
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تعد   والتي للجمعيات،  التنظيمي شخصنة الجمعية، بمعنى غياب الممارسات الديمقراطية داخل الهيكل  -
إلى عدم االعتماد على    باإلضافة،  األهلية  تؤثر على كفاءة وفاعلية عمل الجمعيات   التيمن العوامل  

 .إدارة هذه الجمعيات  فيالشباب 
 في   التطوع  بأهمية  الوعينقص  تواجه الجمعيات األهلية بصفة عامة هو    التحديات التيويعد من   -

من تلك المشكلة مثلما   تعانيويالحظ أن الجمعيات الدينية ال    ،هاً مما يشكل عائقا امام  األهليالعمل  
  . 46الجمعيات التنموية والثقافية تعاني

اهتمام   - التنموية    كافيعدم وجود  الجمعيات  المختلفة  التيبدور  الحرف  الشباب على  بتدريب  ، تقوم 
 اعالميا فنادرًا ما يتم تغطية جهود الجمعيات األهلية وابراز النماذج المتميزة منها. 

 

فال شك أن تنفيذ مثل جهود هذه الجمعيات  الجوانب اإليجابية لان هناك بعض  القول    نورغم هذه التحديات يمك 
هذه البرامج في القرية محل إقامة المتدرب شجع األسر على تحفيز الفتيات على المشاركة فيها. وأثر بشكل  

اوجد الرغبة لدي بعض المتعلمين والحرفيين    ، أيضاً تعلم بعض الحرفالفرص للفتيات ل  اتاحة  علىإيجابي  
الجمعيات    ان نجاحويجب اإلشارة    المهرة في التعاون مع الجمعيات في تدريب الشباب وفي العمل التطوعي.  

عدد من المعطيات األساسية والمتعلقة بالعناصر األساسية  يتوقف على توافر    المهنيإقامة برامج التدريب    في
   التالي:يوضحها الشكل   لتياللمنظومة التدريبية 

( العناصر األساسية لنجاح المنظومة التدريبية 1الشكل رقم )
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بالتخطيط الجيد لهذه البرامج    االلتزامفإنه من األهمية تحديد المسئول عن إدارة البرامج التدريبية مع ضرورة  
المرشحين للتدريب بالنسبة    فيوالشروط الواجب توافرها    لتحديد األهداف السنوية، وخطوات تنفيذ كل برنامج،

بإدارة هذه الدورات بشكل جيد    االهتماميجب    لكل منها، والموارد المالية المطلوبة لها، وكيفية تدبيرها، أيضا
برنامج والتعرف على رأى  نتائج كل    م  ي ة وتقييالعملية التدريب  انتظام   ومتابعة   الوقت المناسب   اختياريضمن  

 تؤثر على درجة فعالية هذه البرامج وعرض النتائج على مجلس اإلدارة .   التيالمتدربين فيه ومعالجة األسباب 
القرية ذاتها أو القرى  المتخصصين المقيمون ب  المدربينعلى مجموعة من    االعتماد وبالنسبة للمدربين يفضل  

التأكد من الرغبة الجادة لدي من يتم  فيجب  أما بالنسبة للمتدربين  بالنسبة للتخصصات بسيطة التقنية،  المجاورة  
 والتوعية مثل: يجب ترغيب المتدرب من خالل نظام للتحفيز  و   تعلم.الكامل لل  االستعداد وتوافر    ،للتدريب   اختياره

مجال المهنة    فييساعده على إقامة مشروع صغير  لالتدريب    انتهاءالفرصة للحصول على قرض بعد  فير  تو   -
 عليها. تدرب  التيأو الحرفة 

 االجتماعي.توفير إمكانية الحصول على شهادات مهنية معتمدة من وزارة التضامن  -
مراكز تدريبية متخصصة مثل مراكز   فيدورات تدريبية مهنية متقدمة    فيالمتفوقين منهم للمشاركة    اختيار  -

 غيرها. وزارة الصناعة أو  
 .ذلك فيث عن عمل وإرشادهم تقديم المعاونة لهم من خالل الجمعية والوحدة المحلية عند البح -
   نتائج الدراسة الميدانية  -ب

 حولاستمارة استبيان األولى خصصت للقائمين على إدارة الجمعيات للتعرف على آرائهم    2تم تصميم عدد  
في تقديم هذه   الجمعيات   تواجه  التي، والصعوبات  القرية  ألهاليالمهنية    نجاح البرامج التدريبية  عوامل  توافر

تدريب المهني والحرفي وهل  مدي نجاح الجمعيات في تقديم برامج ال  علىللتعرف  والثانية للمتدربين  ،  البرامج
ابعاد ثقافية واجتماعية بهدف رفع الوعي  ، وهل تتضمن هذه البرامج  استطاعت تأهيلهم لدخول سوق العمل

 بقضايا المجتمع وتحقيق قدر من التنمية الذاتية للمتدربين. 
الدراسة: أداة  التجانس    ثبات  ثبات  الباحث  أداة  Consistency)الداخلي  استخدم  ثبات  فحص  أجل  من   )

الدراسة، وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات في أداة البحث، ومن أجل تقدير معامل  
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( وهذا يعد معامل  0.86) (، حيث بلغ معامل الثبات الكلي )الفا(  خكرو نباألفا  طريقة )  تم استخدامالتجانس  
 ثبات مرتفعًا ومناسبًا ألغراض الدراسة الحالية.

ثة بعرض األداة على عدد من أجل فحص صدق األداة تم االستعانة بمحكمين، حيث قامت الباح  األداة:صدق  
الجامعين  من   لتحكيمها وابداء    في االساتذة  العامة والمحلية  بالمالحظات   ، وقد هافي  الرأيمجال االدارة  ُأخذ 

 . االستبيان قائمتيواآلراء عند اعداد النسخة النهائية من 
القائمين على إدارة الجمعيات و   متدرب،  270  همالمتدربين وعدد   فييتمثل مجتمع الدراسة    :الدراسةمجتمع  

   كاآلتي:عددهم و 
 إناث   1ذكور،  8اعضاء منهم   9 هجمعية تنمية المجتمع المحلى بطمو  -
 ذكور  أعضاء 7 نايبقرية  جمعية تنمية المجتمع   -
 اعضاء ذكور 6  جمعية الواحة لتنمية المجتمع المحلى بنديبة -

  ت استطاع  للمتدربين  وبالنسبة(،  22)  وعددهم  الثالثة  الجمعيات   القائمين على إدارةمن    عينة الدراسةتمثلت  و 
 كاالتي: وبيانهم  متدرب  (212) االستمارات على الثالثة توزيعالجمعيات 

استمارة   181استرداد  تم، 234حجم العينة   يصبح  بذلك، و 115قرية نديبة  –29  نايقرية  –68قرية طموه   
 التالي:كما يوضحها صحيحة 

 
 استمارات االستبيان على مفردات العينة ( نسب استجابات توزيع 1الجدول رقم )

 نسبة االستجابة   عدد االستمارات المستردة  االستمارات الموزعة عدد  القرية
 %97.4 75 77 قرية طموه
 %83.3 30 36 قرية ناى 
 %63 76 121 قرية نديبة
 %77.3 181 234 اإلجمالي

منهم على قائمة االستقصاء الموزعة عليهم    المستقصيقرية طموه كانت نسبة  يتبين من الجدول السابق أن  
تقل نسب االستجابة  97.4) بينما  اقل نسبة استجابة    في %(  إلى  بقرية نديبة63القرى األخرى لتصل   % ، 
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استجابة    وبالتالي الكلية من  النسبة  )  إجماليفأن  الموزعة  استمارة،  181) هو  (  234المفردات  بنسبة    يأ( 
 اآلتي:في محاور الدراسة الميدانية وتتمثل  اإلحصائي.نسبة مقبولة للتحليل  وهي%( 77.3تمثل ) استجابة
   والحرفي المهنيالتدريب  مجال في األهلية الجمعيات  نجاحمقومات  -1
 المهنية والحرفية   تأهيل الشباب لألعمال  فيجمعيات دور ال -2
 التوعية االجتماعية والثقافية   فيدور الجمعيات األهلية   -3
 والحرفي المهنيالتدريب  فيتحد من دور الجمعيات األهلية  التيمعوقات ال -4

 (،SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )  البيانات باستخدام  معالجة تم    للبيانات:  الوصفيالتحليل  
اعتمادا    ومعامل االختالف،  المعياري واالنحراف    الحسابيبعض المقاييس االحصائية الوصفية مثل المتوسط  

  يلي وفيما  ،  (1( وغير موافق )2)  غير متأكد (  3ق )مواف  أن  باعتبار  ليكرت قيقية لفئات مقياس  على الحدود الح
 .نتائج تحليل استجابات العينة حول محاور الدراسة

 مقومات نجاح الجمعيات األهلية  مفردات عينة الدراسة للعبارات الدالة على محور  استجابات( 2جدول رقم )
 المهنيمجال التدريب  في

المتوسط   العبارة  م
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري 

معامل  
االختالف  

 ( %) 
كل عام   خطة سنوية للبرامج التي سيتم تقديمهاتعد الجمعية  1

 ويتم إعالنها  
1.03 0.18 17.77 

 9.29 0.18 1.97 مجال الحرفة  فيالمدربين الخبرة عدد من   علىتعتمد الجمعية  2
 23.74 0.25 1.07 البرامج التدريبية  الكافية إلعداد تتوافر الموارد المالية 3
 53.04 0.79 1.48 عمل مشروع صغير. الراغبين فيتقدم الجمعية قروض ميسرة للمتدربين   4
تساعد الجمعية المتدربين للحصول على قروض من الجهات  5

 الممولة للمشروعات. 
1.34 0.81 60.75 

 37.71 0.68 1.79 البرنامجالجمعية فرص عمل للمتدربين بعد االنتهاء من توفر  6
توفر الجمعية معارض خيرية لمنتجات المشروعات الصغيرة  7

 الخاصة بالمتدربين.
1.87 0.35 18.50 

تقدم الجمعية خدمات تسويقية لمنتجات للمتدربين أصحاب  8
 المشروعات الصغيرة.

1.70 0.79 46.71 
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 5.60 0.13 2.33   الفتيات والنساء لتعلم المهن لتشجيع حوافز ماديةالجمعية تقدم  9
 43.95 0.92 2.10 بنجاح. تكرم الجمعية المتدربين الذين اجتازوا التدريب  10
 يلي:ما من الجدول السابق   يتبين

أن  يعنى  مما  (  1.03خطة تدريبية سنوية )  بإعداد آلراء العينة فيما يتعلق    الحسابيبلغت قيمة المتوسط    -
ويرجع    ،اآلراء حول هذا المتغير  فيوجود اختالف محدود  مع    الموافقة  عدم  منطقة  فيمتوسط االجابات يقع  

 بالقرية. نه  وإعال  المهنيالتدريب    السنوي لبرامج  بأهمية التخطيط  على إدارة الجمعيات   لنقص إدراك القائمينذلك  
  في المدربين الخبرة  الجمعية علي عدد من    باعتماد   آلراء العينة فيما يتعلق  الحسابي بلغت قيمة المتوسط    -

التأكد، و ما بين الموافقة و منطقة    في ( وهو يعنى وقوعها  1.97)  مجال الحرفة الي عدم  ذلك  يرجع  قد  عدم 
تمييز المدرب الخبرة عن غيره من اصحاب الحرف الذين يتم االستعانة بهم  ت المدرب الجيد و اوضوح مواصف

 عملية التدريب . في
المتوسط    - المالية    الحسابيبلغت قيمة  الموارد  توافر  بمدى  يتعلق  فيما  العينة  البرامج    الكافيةآلراء  إلعداد 

القائمين على إدارة ،  نة الي عدم الموافقةميل مفردات العيا يعنى  ( بم1.07التدريبية ) ويتفق ذلك لما ذكره 
  التيمثل هذه البرامج المهنية    إقامة  فيدورا محوريًا    المالية يلعب الجمعيات أثناء المقابالت بأن نقص الموارد  

 توفيرها. يصعب على الجمعية   ،تحتاج إلى مهمات وآالت ومواد خام
عمل مشروع    الراغبين فيقروض ميسرة للمتدربين  فيما يتعلق بتقديم الجمعية    الحسابيبلغت قيمة المتوسط    -

الممولة صغير الجهات  من  ميسرة  قروض  على  للحصول  المتدربين  مساعدة  على  الجمعية  قدرة  ومدى   ،
وذلك يرجع للقدرة المالية المحدودة ،  عدم التأكد   منطقة  فيوهو يعنى وقوعها  (  1.34، ) (1.48)  للمشروعات 

الصغيرة تتطلب استيفاء العديد من   المشروعات   إلقامةقروض  الجهات الممولة    اجراءات منح  كما أن  ،للجمعية
 المتدربين. امام  اً المتطلبات مما يعد عائق

فقد بلغت قيمة المتوسط   أما فيما يتعلق بتوفير الجمعية فرص عمل للمتدربين بعد االنتهاء من البرنامج،  -
اثناء المقابالت    العينةوقد اشار بعض مفردات    عدم التأكد،االجابات تميل نحو  ان  ( مما يعنى  1.79)  الحسابي

تسهيل بعض   يتم  ما  وأصحاب    االتصاالت انه غالبا  المتدربين  الي     األعمال.بين  خدمات  وبالنسبة  تقديم 
جابات تميل الي ما بين  ن سبق تدريبهم فقد جاءت اإلمت الشباب مواقامة المعارض الخيرية لمنتجاتسويقية  
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الي ان الجمعية عادة ما تعرض ما   اعتمادا  (  1.70و    1.87المتوسط )  ت قيمةالموافقة  وبلغو   عدم التأكد 
 يرغب وال تمانع الجمعية من اتاحة الفرصة للشباب بعرض بعض ما   ،من منتجات في مناسبات مختلفة تنتجه

حوافز مادية لمنح  جابات بالموافقة بالنسبة  ت اإل.هذا وقد جاء  امن سلع ساهموا في تصنيعه  عرضه  في  الشباب 
غ المتوسط الحسابي  حيث بلم المتدربين الذين اجتازوا التدريب بنجاح  يتكر و يع الفتيات والنساء لتعلم المهن  لتشج

تستعين ببعض الفتيات ممن سبق لهم التدريب في إنتاج   الجمعية  ، وتبين من المقابالت ان(2.10و   2.33)
 السجاد اليدوي وتمنحهم أجور يومية .   

   حور دور الجمعيات األهلية على ممفردات عينة الدراسة للعبارات الدالة   ( استجابات3جدول رقم )
 تأهيل الشباب لألعمال المهنية والحرفية  في

المتوسط  العبارة  م
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

معامل  
 %()االختالف

 25.92 0.59 2.28 المدة المحددة للتدريب كانت غير كافية 1
 23.08 0.61 2.66 مكان التدريب غير مالئم من حيث السعة والتهوية 2
 45.05 0.96 2.14 بشكل كافي توافر المواد الخام التي تستخدم في التدريبال ت 3
اتاحة   على الذي يساعد  واآلالت بالقدرعدم توافر المعدات  4

 باستقاللية الستخدامهالي   الفرصة
2.06 0.44 21.52 

 50.88 0.92 1.81 لتوصيل المعلومات الحديثة  وسائل اإليضاحتتوافر ال  5

كانت هناك بعض الصعوبات في متابعة شرح المدرب  6
 لنقص الخبرة لدية   

1.78 0.89 50.11 

يبي بالجمعية بالقرية قبل  امج التدر لم يتم اإلعالن عن البرن 7
 بوقت كافي  انعقاده

2.04 1.02 49.90 

البرنامج التدريبي زيارة بعض مواقع العمل او الورش  تيح لم ي 8
 التدريب بمجال المتعلقةالفنية 

2.19 0.98 44.79 

 54.19 0.80 1.48 مناسبة غير حوافز حضور التدريب كانت 9
 49.89 0.91 1.83 أصبح لدي الرغبة في المشاركة في انشطة خدمة المجتمع 10

 يلي:ما يتبين من الجدول السابق 
بالموافقة   توافر المقومات األساسية لنجاح التدريب المهنيللنقص في  ت إجابات مفردات العينة بالنسبة  جاء

يتوافر المكان المناسب   وال  ،(2.28بلغ المتوسط الحسابي ) حيث  غير كافية    المدة المحددة للتدريب ان    حيث 
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كما    ،(2.66)الحسابي  متوسطفقد بلغت قيمة الللتدريب من حيث مساحة القاعات ومستوي التهوية واإلضاءة  
توافر المعدات  ت ال    ( ايضاً 2.14بلغ المتوسط )و   تتوافر المواد الخام التي تستخدم في التدريب بشكل كافي  ال

حيث بلغ متوسط    باستقالليةبمعرفة المتدرب    ستخدمهاالالفرصة     ةالت  بالقدر الذي يساعد علي اتاحواآل
     .(2.06) جابات اإل

شرح  بعض الصعوبات في متابعة  ، ووجود  وسائل اإليضاح الحديثة لتوصيل المعلومات   لمدي توافر  وبالنسبة
بلغ   للموافقة فقد ، فقد وقعت إجابات مفردات العينة في منطقة عدم التأكد مع قربها  المدرب لنقص الخبرة لدية

ير  وضوح معاي والذي قد يرجع الي عدم  (  1.78( وبلغ بالنسبة للعبارة الثانية ) 1.81األولي )  للعبارة  المتوسط
 ساليب اإليضاح الحديثة لدي مفردات العينة. تحديد مستوي خبرة المتدرب وأ

ود خطة محددة سنوية  مين علي إدارة الجمعيات من عدم وجالزيارات الميدانية ومقابلة القائا اظهرته  لم  ونظراً 
 ان تقع  إجابات مفردات عينة الدراسة  فقد كان طبيعياً   ،ري لما سيتم طرحه من برامج تدريب حرفي لسكان الق

( ومن  2.04كافي حيث بلغ المتوسط )  عالن عن البرامج التدريبية بوقت اإل قة الموافقة علي انه ال يتم  في منط
ة بمعرفة الجمعيات فقد يعلي التخطيط في إعداد وإقامة هذه البرامج التدريب االعتماد النتائج المترتبة علي عدم  

زيارة بعض تيح  ان البرامج  التي تعقدها الجمعيات األهلية لم تات مفردات العينة بالموافقة علي  جاءت إجاب
رغم ان ذلك من األهمية  (،  2.19بلغ المتوسط )حيث  مواقع العمل او الورش الفنية المتعلقة بمجال التدريب  

من عوامل  ة التي يتدرب عليها. ويعد ايضاً يللمهنة الحرفتحقيق أهدافة ومعايشة المتدرب ل في نجاح البرنامج 
فز المالية للمتدربين مثل منح بعض المبالغ البسيطة لتغطية  نجاح هذا النوع من البرامج ان يتم تقديم بعض الحوا

الي تنمية الشعور لدي الشباب بأهمية  المصاريف الشخصية لهم. وال شك يساعد تقديم الحوافز المشار اليها  
عدم التأكد بأنه اصبح  منطقة    فيإجابات العينة    ت قد وقعف،  مع الجمعيات في تقديم رسالتها  التعاون والمشاركة

الي ميل للموافقة إذا اتيحت له  ( الذي يشير في نفس الوقت  1.83ية الرغبة في ذلك وبلغ  المتوسط  )لد 
 الفرصة لذلك.  

 
 
 



 

 2022أكتوبر   -  عشر السادس  ة كلية السياسة واالقتصاد العددمجل
   

 

343 
 

الجمعيات األهلية فى التوعية دور على محور استجابات مفردات عينة الدراسة للعبارات الدالة  ( 4جدول رقم )
 االجتماعية والثقافية 

المتوسط  العبارة  م
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

معامل  
 االختالف)%(

تسهم الجمعية في رفع الوعي البيئي لدي المتدربين من  1
 القرية.

1.57 0.75 47.52 

 53.64 0.94 1.76 توفر الجمعية ندوات توعية للمتدربين خاصة بأهمية التعليم 2
لم يتيح البرنامج فرصة لمناقشة بعض القضايا المجتمعية  3

 بالقرية
1.81 1.03 56.91 

لتوعية السكان بأهمية تدريب الفتيات  الجمعية ندوات عقدت 4
 الحرف  على

1.38 0.74 53.62 

في بعض   فرصة للمشاركةللمتدربين  تتيح الجمعيةال  5
لخدمة  التي تقوم بها الجمعية  األخرى األنشطة االجتماعية 

 المجتمع 

2.48 0.81 32.82 

قدم الجمعية وجبات غذائية ومشروبات مجانية للمتدرب تال  6
 أثناء عقد البرنامج 

2.83 0.46 16.29 

 49.90 0.97 1.95 النصائح الصحية عند ممارسة الحرف   بعضتقدم  7
األسرة  تعقد الجمعيات ندوات تثقيفية عن مشروع تنمية  8

 المصرية 
1.86 0.96 51.83 

ومشكلة اهمية الصحة االنجابية  ندوات او مناقشةتعقد  9
   الزيادة السكانية

1.47 0.78 52.79 

 يلي: ما تبين من الجدول السابق يو 
لفرد عن طريق  االرتقاء بشخصية ا  علىالجمعيات األهلية    الجمعيات األهلية يجب ان تعمل  على قانون بناء  

مفهوم  المعرفةنشر   وتعميق  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  من  لمزيد  والجماعية  الفردية  الجهود  وتعبئة   ،
للتعرف   للجمعيات   ةاألساسيتعد من األدوار  ومن هنا تم طرح عدد من األنشطة التي    التضامن االجتماعي.

سبق   إجابات مفردات عينة الدراسة ممنتالحظ أن  ،مراعاتها عند إقامة برامج التدريب المهني عما إذا كان تم  
تسهم في رفع الوعي البيئي لدي المتدربين  عدم الموافقة علي انها    منطقة  فيوقعت    تدريبهم بمعرفة الجمعية  

فرصة لمناقشة بعض القضايا    البرنامج  يتيح    ( وان1.57المتوسط الحسابي )حيث بلغت قيمة    من القرية 
ندوات توعية للمتدربين  الجمعية    تعقد  أيضا لم  (  1.81جاء متوسط اإلجابات ) بالقري مقر الجمعية و المجتمعية  
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منطقة عدم الموافقة حيث بلغت قيمة المتوسط    فيحيث جاءت اجابات مفردات العينة    خاصة بأهمية التعليم
يمها  في خدمة المجتمع وال يعني تقد   ويرجع ذلك الي ان الجمعيات ال تدرك دورها األساسي  (،1.76)  الحسابي

 برامج التدريب المهني ان تغفل هذا الدور األساسي.  ل
الي تحديد دور السيدات والفتيات في العمل داخل المنازل وال يسمح    م ان العادات الريفية تميل غالباومن المعلو 

الضرورية الحاالت  اال في بعض  للعمل  الخروج  بتوعية    ،لها  الجمعية  تهتم  ان  المفضل  هنا كان من  ومن 
في عقد مثل هذه   البداقبل    االعتبارالحرف وان يوضع ذلك في    علىالعائالت بالقرية بأهمية تدريب الفتيات  

دت ندوات للتوعية السكان بأهمية  العينة بعدم الموافقة علي ان الجمعية عق  مفردات قعت إجابات  و قد  ف  امج.البر 
 (. 1.38) وبلغ المتوسطتدريب الفتيات علي الحرف 

ل تولي    االجتماعي دور  لوبالنسبة  فإنه من األهمية ان  اثناء عقد   االهتمامللجمعية  الجوانب الصحية  ببعض 
بعض النصائح الصحية   قدمت العينة جاءت بعدم الموافقة علي انها    مفردات البرامج التدريبة إال أن إجابات  

او    ندوات تثقيفية عن مشروع تنمية األسرة المصرية   ت عقد ( او انها  1.95بمتوسط بلغ )  عند ممارسة الحرف
 ، (  1.86حيث بلغ المتوسط الحسابي لهاتين العبارتين )   الزيادة السكانيةاهمية الصحة االنجابية ومشكلة  عن  

   البرنامج     إقامةمجانية للمتدرب أثناء    مشروبات و تقدم وجبات غذائية  ان الجمعية لم    ( ومن الغريب ايضاً 1.47)
 ( علي ذلك . 2.83حيث وافق مفردات العينة بمتوسط حسابي بلغ )

تحد من دور الجمعيات األهلية   التيالمعوقات على محور استجابات مفردات عينة الدراسة للعبارات الدالة  ( 5جدول رقم )
 والحرفي المهنيالتدريب  في

المتوسط  العبارة  م
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

معامل  
 االختالف)%(

قلة االمكانيات بالجمعية من معوقات العمل بمجال التدريب  1
 لشباب القرية.   والحرفي المهني

2.81 0.51 18.22 

 19.53 0.54 2.76 المهني.نقص التمويل المقدم لمشروعات التدريب   2
 30.73 0.81 2.62 اليدوية. الحرف علىالتدريب  نقص المتخصصين بمجال 3
لدي شباب تعاني الجمعية من نقص في الرغبة في التطوع  4

 مع الجمعية  االجتماعي والتعاون القرية للعمل 
2.48 0.81 32.82 
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الريفي لمشاركة الفتيات في يوجد اعتراضات من المجتمع  5
 الحرف.على بعض برامج التدريب 

2.29 0.90 39.39 

 33.37 0.81 2.43 جديدة.من خالل تعلم حرف   تغيير أوضاعهنب  ترحب السيداتال  6
ال يوجد استعداد من قبل السيدات لتحمل مسئولية مشروع  7

 صغير.
2.10 0.94 44.95 

ال يوجد تعاون من قبل القيادات المجتمعية مع الجمعية   8
 إلعداد تنفيذ برامج مهنية وحرفية للشباب 

2.67 0.73 27.34 

 ما يلي:من الجدول السابق ويتبين 

انية  كتتفق مفردات العينة علي الموافقة علي ان الجمعيات األهلية بالقري تعاني من عدة مشكالت تحد من إم
وتشير هذه    ،(2.10)  و(  2.81)   بينتراوحت المتوسطات    حيث   انشطة التدريب الحرفي والمهنيالتوسع في  

برامج تدريبية    واإلمكانات إلقامةونقص التمويل  اإلجابات علي الموافقة بدرجة كبيرة علي وجود المعوقات المالية  
هناك نقص في التطوع    ، كما ان (2.76،  2.81)  للعبارتين  الحسابيالمتوسط  حيث بلغت قيمة  بشكل دوري  

اعتراضات من    ايضا يوجد   (.2.48و    2.62ذوي الخبرة وبلغ المتوسط )  للتعاون مع الجمعية وفي المدربين
كما   ،(2.29وبلغ متوسط اإلجابات )المجتمع الريفي لمشاركة الفتيات في برامج التدريب على بعض الحرف  

شروعات صغيرة لتحسين دخل األسرة،  أو إقامة مهم  ع ير أوضا يفي تغ   صعوبةالسيدات في الريف يجدوا  أن  
مازال الوعي بأهمية مشاركة المجتمع المحلي في التنمية والتعاون مع    وأخيراً   ،(2.43،2.10وبلغ المتوسط )

 (. 2.67المتوسط )الجمعيات األهلية ضعيفا حيث بلغ 
  والتوصيات:الخالصة 

مجال التدريب    فيانتهت الدراسة إلى أنه رغم أهمية دور الجمعيات األهلية بالقرى المصرية وبصفة خاصة  
سنوية يتم    تدريبيةإال أن الدراسة اظهرت ضعف هذا الدور نتيجة عدم اهتمام الجمعيات بإعداد خطط    المهني

ع احتياجات القرية من الحرف، مع توفير  القرية، يراعى فيها تناسب نوعية البرامج المقدمة م  فياالعالن عنها  
من شأنها تشجيع الشباب من الجنسين    التيالالزمة للعملية التدريبية، وتقديم الحوافز المناسبة    واألجهزةالمعدات  

التوعية والتربية الثقافية والسياسية   في  االجتماعيلاللتحاق بمثل تلك البرامج، مع عدم اغفال الجمعيات دورها  
لقان التمكين  طبقا  واهمية  للشباب،  المجتمعية  بالقضايا  التوعية  مثل  انشائها،  ومشكلة   االقتصاديون  للمرأة، 

المهن المختلفة،    فيالزيادة السكانية والصحة االنجابية، وكذلك اهمية الحفاظ على البيئة واالعتبارات الصحية  
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أكدت الدراسة الميدانية على ان الجمعيات    القرى المصرية، كما  فيلما لهم من تأثير على جودة حياة المواطنين  
تحد من فاعليتها وأهمها نقص الموارد المالية الكافية،    التيبالقرى المصرية مازالت تعانى من العديد العقبات  

 . نقص في الرغبة في التطوع لدي شباب القرية للعمل االجتماعي  والتعاون مع الجمعيةو 
 يلي: بما وتوصى الدراسة 

 . االحتياجات إعداد هذه البرامج وتأهيلهم للتخطيط ودراسة  علىتدريب القائمون   -
  - خطة تدريبية سنوية يحدد فيها هدف كل برنامج هذه البرامج يجب أن يتم وفق    قاد انعأن تنظيم   -

كل    انعقاد عدد الدورات ومواعيد و   -ألسس العلمية عند وضع األهدافذلك ا  ي فعلى أن يراعى  
برنامج، عالوة على  المرشحين لكل فيتوافرها  منها وتكلفة كل متدرب والشروط العامة الواجب

 القرية قبل االنعقاد بوقت كاف. فيوأن يتم االعالن عنها  التنفيذي.تحديد المسئول 
عند التخطيط لعقد دورات تدريبية يجب مراعاة أن تكون مدتها مناسبة لطبيعة الحرفة أو المهنة   -

 عليها. يتم التدريب  تيال
بعض األكفاء من الحرفيين والمهنيين المقيمين بالقرى وإلحاقهم بدورات  انتقاءعلى  العمل يجب  -

  استمرار للبرامج التدريبية بسيطة التقنية، فذلك يضمن بالنسبة وذلك   ،تدريبية إلعدادهم كمدربين
بالجمعيات حيث أنه من المتوقع أن تنخفض تكلفة عقد مثل هذه    المهنيعقد برامج التدريب  

البرامج المهنية لتوافر المدربين من أهل القرية والذين قد يحصلوا على أجور رمزية أو يتطوعون 
 . قريتهملتدريب أبناء 

للجوانب    امالءمتهمدى    المهنيالتدريب    اماكنومن األهمية أن يراعى عند تصميم    الضروري من   -
 اإلنسانية والصحية. 

بجانب    القضايا المجتمعيةالتوعية بو بعض الموضوعات اإلدارية والسلوكية    ةإضافمن األهمية   -
على قادرا  المتدرب  يكون  حتى  الفنية  بالمهارات  المتعلقة  تنمية    فيالمساهمة    الموضوعات 

تؤدي   التيتفهم الجوانب  وأن ي   ،أصحاب األعمال  أو  العمالء  التعامل بنجاح سواء معو   ،المجتمع
 فى السوق.   واستمرارهإلى إقامة مشروع صغير 
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من قبل الدولة وتيسير إجراءات   فني  و  مالي  كبير  دعمعلى    حصول الجمعيات   الضروري من   -
جهاز تنمية المشروعات   من  وأللتنمية    االجتماعيمن الصندوق  سواء  حصولها على هذا الدعم  

مثل تلك البرامج، وتسهيل عملية الحصول على    إلقامة   ،رغمتناهية الصالصغيرة والمتوسطة و 
 .للمتدربين من الشباب  القروض أو تمويل المشروعات الصغيرة
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